
a Z,z.
-§g_

trg
Seómł opol§Kl Zwlązrx Znwcoowy

Plrlęerrl lłRrx l Fotoźruycn
Złnząn Knruowv

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

lśęm.q.nika_t prasowv :

,,48 GODZ|N DYŹURu pQD §§JM§M - pATRZYMY po§ŁoM NA RĘc§ł
2żi23 czerwca 2022

MAN lŁ§§TAcJA POpARc.lA D[^.P9PRAWĘK sE NATU
do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników

zatrudnionych w podmiotach lec:nicrych

W Środę ż2 czer$łca ż§ż2 r. o godz, 10:00 przed §ejmem rozpocznie się manifestacja w związku z ostatecznym
głosowaniern nad poprawkami §enatu RP do u§tawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Decyzję o organizacji manifestacji w tym czasie
podjął na posiedzeniu nadzwyczajnym Zarząd Krajowy OZZPiP.

Zgromadzenie publiczne przed §ejmem zo§tało zgłoszone przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Fielęgniarek
i Polożnych * noczątekl środa _?2, czerwca 293?,,.. godz. 10:00, plinowane zakońąen!ci_!3\Ą,ą§ąk 23 czerwca
2a22, ggdz,24:aO.

Zapra§żamy przedstawiciel| wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w rnanifestacji w rwiązku
ż ostateclnym głosowaniem nad poprawkami §enatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniżsrego wynagrodzenia
zasadniceego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poprzez udział w manifestacji chcemy zaapelować do wsrystkich Posłanek i Poslów o poparcie poprawek Senatu do
ustawy, prryjętych przez Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2002 roku, które dotyczą przede wszystkim:

- 8warancji finansowania podwyŻek - wprowadzenia do ustawy praepisu gwarantującego podrniotom lecznicrym
pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,

- uznania POS|ADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup wspólczynników wg pp§ipdanvch

kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie nądowym,

- bezzwioczne uznawanie podwyźszenia kwalifikacji - wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia
pracownika następowaĆ będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu
przez nlego faktu uzyskania wyższych kwaliflkacji zawodowych,

- zwiękrenla wspócrynników pracy we wszptkich grupach a 0,25 - co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty
minimalnego wynagrodzenia o 1415,63 zł.

Rę.łętrl6ndacią.pracq},v_nikó_}ł{,_ochronv..ldrowiąi pReYrĄć W§Zy§TKl§ popRAWKl sENATU

Przyjęcie przer §ejm poprawek §enatu będzie krokiem w kierunku poprawyjakości opieki i lecrenia pacjentów
poprrez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

Gdy NlE MA §§DNYCH WARuNKÓW PRACY to NlE MA M§DYKÓW W puBtlcżN§J ocHRONlt ZD§OW|A i Nt§ MA LECZ§NIA!
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